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Lieve familie en vrienden, 
 

Januari was een maand van uitersten. De maand begon uiteraard met 
ons bezoek uit Nederland. Die eerste week viel er veel sneeuw, die 
later ook weer helemaal wegregende. Bea was voor haar werk in 

Stuttgart, en samen waren we een weekje in Nederland en Ierland. Je 
leest het ook dit jaar weer allemaal in onze maandelijkse nieuwsbrief. 

 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Bezoek uit Nederland 
Op de valreep van 2016 kwamen Marrie & 
Ger met ons mee terug naar Noorwegen 
om een heerlijke week met ons samen te 
relaxen. Niet zo heel veel gedaan die week, 
behalve spelletjes spelen en van elkaars 
gezelschap genieten. 

Sneeuwruimen 

Nog meer bezoek 

Frisse wandeling langs het fjord 



Een beetje skiën 
Het is een vreemde winter, met 
regelmatig veel sneeuw gevolgd door 
veel regen. Gelukkig konden we een 
beetje van de sneeuw genieten. 

De løypes zijn niet altijd  
even goed geprepareerd 



Bea’s werk 
Januari is altijd een drukke reismaand 
voor Bea. Halverwege de maand was ze 
een kleine week in Stuttgart in Duitsland 
voor een PreventIT Consortium Meeting 
en aansluitend het MobEx congres, 
Mobility & Exercise in the Elderly. 

PreventIT Consortium 

Gezellige avond in La Piazza met de hele club 

Sommige dames kwamen in schutkleuren  

Een goede traditie tijdens MobEx is de 
muzikale omlijsting tijdens het congres diner. 

Dit jaar was dat ‘Fragile’ van Sting, en daar 
moesten we uiteraard eerst even op oefenen. 

De MobEx deelnemers 



Naar Nederland 
Goed en wel terug uit Stuttgart vertrokken we 
samen naar Vlaardingen waar Marretje haar 
85ste verjaardag vierde met de hele familie.  

De jarige komt aan in het Delta Hotel 



Dublin 
Daarna ging de reis verder naar Ierland, waar 
we eerst een middag en avond in Dublin 
waren. Daar bleek het ‘Tradfest’ in volle gang 
te zijn, waardoor er overal traditionele Ierse 
muziek was te horen. Erg leuk en gezellig! 



Naar Limerick 
Daarna ging de reis per huurauto naar 
Limerick, waar Bea external examiner 
was voor een PhD verdediging. Albert 
verkende ondertussen de stad. 

De prachtige campus van Limerick University 

Aan de fish ‘n’ chips 

En
 d
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The Locke, een 
van de vele pubs 

in Limerick 



En verder... 
…omdat we het niet kunnen laten nog een paar foto’s van onze wijk en ons huis in de sneeuw  
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